
 

 

 

Ribeirão Preto, 27 de janeiro de 2022. 

 

Período Complementar/Integral 
 

Prezados pais e/ou responsáveis do (a) aluno (a) ___________________________________, para 
responder de modo mais eficiente às suas expectativas e às exigências da Educação no mundo de 

hoje, o Colégio Auxiliadora oferece, com entusiasmo, o Período Complementar/Integral. A Parceria 
Família e Escola é essencial para o bom desenvolvimento do processo educativo do seu (sua) filho 
(a). 
 

                                               Seguem algumas orientações:   

 
 Horário de Funcionamento: 
 De 2ª a 6ª feira, das 12h às 17h40. 

Obs.: O aluno poderá sair mais cedo, se for conveniente para os pais. O importante é combinar o 
horário de saída com a professora do Integral, via agenda. 
 

 Refeições: 
 
Os lanches devem ser enviados de casa, com nome e separados em saquinhos, pois o lanche da 

tarde será armazenado no refrigerador, logo pela manhã. Lembramos a importância de lanches 
saudáveis como frutas e sucos, ficando assim proibidas guloseimas como chocolate, refrigerante, 
doces, salgadinhos tipo “chipps”. O almoço será servido a partir das 11h45, na Sala de Nutrição, 

com supervisão. 
 

 Programação das Atividades: 

 
Nossa programação foi cuidadosamente planejada para o melhor desenvolvimento integral de 
nossos alunos. São elas: 

 
 Grupo de Estudos: Acompanhamento de tarefas escolares e estudo diário (lembrando que é 

muito importante a supervisão do desenvolvimento escolar em casa); 

 Expressão corporal; 
 Musicalização; 
 Oficina de contação de histórias; 

 Jogos Interativos 
 Momentos de Religiosidade; 
 Atividades dirigidas e livres nas quadras e playground; 

 Recreação na piscina (somente para os alunos do Infantil 2 até o 5º ano EFI). Obs.: Como é 
uma recreação, os alunos não precisarão usar o maiô ou sunga do uniforme de natação do 

Colégio Auxiliadora, porém pedimos que as meninas usem maiô. 
 

Todas as atividades são momentos de convivência, diversão e oficinas que agregam valores como 

respeito, cooperação, oportunidade de interação com outras crianças e a possibilidade de criar 
hábitos de estudos diários ampliando o conhecimento. 
 

 Material de Uso Pessoal Diário: 
 

 Higiene Bucal: toalha e estojo com escova e creme dental (devem permanecer diariamente 

na mochila). 
 As crianças do Infantil até o 1º ano vão dormir ou descansar após o almoço. Deverão trazer 

roupa de cama e travesseiro, devidamente identificados, na segunda-feira, e levarão para 

lavagem na sexta-feira. 
 Banho (somente para os alunos do Maternal, Infantil 1): sabonete, toalha, buchinha, 

shampoo, condicionador e troca de roupa, sendo necessário ser o uniforme do colégio. 

IMPORTANTE: tudo identificado com o nome. 
                                          

Atenciosamente, 

Coordenação.  


